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ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. 
dobrowolnie udzielonej zgody, którą mogę w każdym czasie odwołać: 

 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez publikowanie zdjęć bądź filmów z udziałem mojego dziecka 
(z tytułu uczestnictwa dziecka we wszelkiego rodzaju konkursach / zawodach / wycieczkach / innych wydarzeniach 
szkolnych) na stronie internetowej szkoły, 

 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez publikowanie zdjęć bądź filmów z udziałem mojego dziecka 
(z tytułu uczestnictwa dziecka we wszelkiego rodzaju konkursach / zawodach / wycieczkach / innych wydarzeniach 
szkolnych) na portalu FACEBOOK szkoły, 

 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez publikowanie zdjęć z udziałem mojego dziecka (z tytułu 
uczestnictwa dziecka we wszelkiego rodzaju konkursach / zawodach / wycieczkach / innych wydarzeniach szkolnych) na 
szkolnych tablicach ogłoszeń w tym tablicach absolwentów, 

 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez publikowanie zdjęć bądź filmów z udziałem mojego dziecka 
utrwalanego poza terenem szkoły (z tytułu uczestnictwa dziecka we wszelkiego rodzaju konkursach / zawodach / 
wycieczkach / innych wydarzeniach o charakterze międzyszkolnym / gminnym / ogólnopolskim). 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  

Imię i nazwisko dziecka, którego zgoda dotyczy:  

 

Data wyrażenia zgody:  
Podpis rodzica/ 
opiekuna prawnego: 

 

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z treści art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) 
poniżej przedstawiamy niezbędne informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest szkoła, do której uczęszcza dziecko (z reprezentacją w osobie Dyrektora).  
2. W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl. 
3. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w oparciu o następujące przesłanki legalności przetwarzania danych wynikające z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO): 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

(art.6 ust. 1 lit. a RODO). 
4. Dane osobowe w postaci wizerunku dzieci przetwarzane są w celach informacyjnych i promocyjnych szkoły oraz w celu promocji osiągnięć dzieci.  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku dzieci mogą być: 

a) właściwie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,  
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają wizerunek dzieci np. zakłady fotograficzne.  

6. Dane osobowe w postaci wizerunku dzieci przechowywane są do momentu odwołania udzielonej zgody.  
7. Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) usunięcia danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) przenoszenia danych, 
g) prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność ́z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
9. Dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie 

wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, 
które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. 

10. Dane osobowe w postaci wizerunku dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  


